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สรุปสาระส าคัญเรื่องการเสริมสร้างความโปร่งใส 

และการใชส้ื่อเพื่อรณรงคค์ุณธรรมจริยธรรม  

จากเวทีการสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือนอาเซียน 

 วันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕      

                โดย ดร.ขนิษฐา  สารพิมพา ส านักงาน ก.พ.  

      สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 

ส านักงาน ก .พ. โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเรื่อง 

“การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในราชการพลเรือน ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 

๓ -  ๗ กันยายน ๒๕๕๕  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศสมาชิก

อาเซียน ๑๐  ประเทศ ๒๐  คน ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม         

พระราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และ สาธารณรัฐ เกาหลี  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จากเครือข่าย

ภาครัฐของไทย อาทิ ผู้แทนจากส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  กระทรวง

วัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน )กรมประชาสัมพันธ์   

กรมศุลกากร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๕๐ 

คน  โดยมี รศ .ดร . จุรี  วิจิตรวาทการ ผู้อ านวยการ ศูนย์

สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และเลขาธิการองค์กรเพ่ือความ

โปร่งใสในประเทศไทย  เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และ รศ. ดร. ยุบล เบ็ญ

จรงคกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อรณรงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ด้วย   

    รศ. ดร. จุรีฯ  ได้กล่าวถึง “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ความโปร่งใสในราชการพลเรือน” หรือ “Ethics and Transparency 

Promotion in Civil Service”ว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ความโปร่งใส  ท่ามกลางสภาวะโลกทุนนิยมขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลาย

ประการ  ขึ้นอยู่กับ การให้ความหมาย การให้คุณค่าความส าคัญต่อ
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ค่านิยมในสังคม ซึ่งค่านิยมเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการ

มีแบบอย่างที่ดี ส่วนหนึ่งมีผลจากสื่อมวลชนท่ีน าเสนอค่านิยม ถ่ายทอด

วัฒนธรรม นอกจากนี้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใส ยัง มีปัจจัยจากการวางกฎเกณฑ์การลงโทษ ของหน่วยงานใน

สถานที่ท างาน การสร้างหน่วยเฝ้าระวัง (Ethics watchdog) การสร้าง

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  

    รศ. ดร. ยุบลฯ ได้กล่าวถึงการใช้ส่ือรณรงค์ในปัจจุบัน  หรือ

“Ethics/Integrity Campaigns with the Use of Media” ว่า โลก

ปัจจุบันเป็นโลกของการใช้ส่ือ ครบวงจรเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ

โดยเฉพาะการใช้ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ สื่ออินเตอร์เนต 

ส่วนประกอบของการใช้ส่ือรณรงค์ในอดีต มีผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร  

แต่ในปัจจุบัน ทุกคนสามารถเป็น ผู้ส่งสาร หรือเป็นผู้ผลิต สื่อได้เองและ

เป็นผู้รับสื่อ ได้อย่างรวดเร็ว  ยกตัวอย่างองค์กรที่มีการใช้ส่ือรณรงค์ ท่ี

เห็นชัดเจน  เช่น การใช้ส่ือรณรงค์ให้งด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของส านักงานเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) การมี 

Facebook หรือ Social Media ต่างๆ ท าให้ข่าวสารต่างๆ แพร่กระจาย

ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้ไม่สามารถควบคุม การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้ 

หลายคนได้เสพติดสื่อเป็นอาหารเช้าสิ่งแรกในตอนเช้าและก่อนเข้า

นอน สิ่งส าคัญคือ ข้อควรระวังในการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ที่ส่ งผล

กระทบ และโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองความถูกต้อง  สิ่งท่ี

ควรค านึงคือ ความจริงที่ปรากฏในหลายๆ ครั้ง เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้น 

ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้ว ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ท่ีรู้ไม่เท่าทัน โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน 

    ในการสัมมนาครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก

ประเทศแลกเปลี่ยนและน าเสนอผลงานด้านการสร้างเสริมความโปร่งใส  

หรือ “Enhancing Transparency in the Civil Service” และการใช้ส่ือ

รณรงค์คุณธรรม จริยธรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ในฐานะตัวแทน

ประเทศไทยได้น าเสนอ การสร้างมาตรฐานโปร่งใสแ ละผลงานการผลิต

สื่อละครสั้นตามประมวลจริยธรรม ๑๐ ประการ ส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก

ประเทศอาเซียนได้น าเสนอผลงานโดยสรุปดังนี้     

การเสริมสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน 
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บรูไนดารุสซาลาม 

   ภายใต้อ านาจการบริหารสูงสุดของสุลต่าน การบริหารงาน

ของรัฐบาลจะด าเนินการโดยกระทรวงและหน่วยงาน  ภาครัฐมี ๑๒ 

กระทรวง ๑๒๗ กรม มีหน้าที่ดูแลให้สวัสดิการประชาชน ภาครัฐเป็น

หน่วยงานการจ้างงานหลักของประเทศ ในแรงงานทั้งหมด ๔๙,๗๖๐ คน 

คิดเป็น ๑๓% ของประชากรทั้งหมด (เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๐๑๑) 

เป้าหมายของรัฐ คือ ความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการ ยืดหยุ่น และเช่ือมโยง ภายใต้ความ

ท้าทายคือ ความคาดหวังของประชาชนต่อภาครัฐมากข้ึน ประชาชนมี

ความรู้มากขึ้น มีความต้องการบริการท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น และมีการ

ร้องเรียนจากสาธารณะ โดยสุลต่านได้เน้นย้ าถึงความโปร่งใส การดูแล

ประชาชนและสนใจปัญหาร้องเรียนต่างๆ  

    การด าเนินงานของภาครัฐในการน านโยบายของสุลต่านไป

ปฏิบัติ ๓ แนวทาง คือ ๑) วางระบบและแนวทาง เช่น ใช้ระบบเทคโนโลยี 

e-government ระบบตรวจสอบ ๒) ก าหนดทิศทางและนโยบาย เช่น 

คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย ปฏิรูปภาครัฐ เปลี่ยนเป็นเอกชน และ ๓) 

สร้างวัฒนธรรมและการให้รางวัล เช่น การให้ค าปรึกษา แบบอย่าง

ข้าราชการที่ดี เป็นต้น ตัวอย่างของการสร้างความโปร่งใส เช่น การออก

กฎบัตรของลูกค้าในปี ๑๙๙๕ โดยเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้า ท า

ตามข้อตกลง มีมาตรฐานการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมเอาใจใส่ 

ท้ังนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนท่ีมีมากและและมีความ

คาดหวังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 
การเสริมสร้างความโปร่งใส 

และส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนกัมพูชา 

    ใน การบริหารราชการ กัมพูชา ให้ความส าคัญกับ  

ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทาง

สังคม โดยพ้ืนฐานความจ าเป็นของธรรมาภิบาลต้องการการมีส่วนร่วม

ของประชาชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมรับผิด ความ

โปร่งใส ความเท่าเทียม และกฎหมาย ส่งผล โดยตรงต่อประชาชน ใน

การรับรู้ระบอบประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง ลดการคอร์รับชัน ทุกเสียงมี

ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นมุมมองของชนกลุ่มน้อยหรือเสียงของคนส่วน

ใหญ่ล้วนต้องรับฟังเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

       หลักส าคัญ ๔ ประการของธรรมาภิบาล คือ ความพร้อมรับ

ผิด การมีส่วนร่วม การคาดการณ์ได้ และความโปร่งใส รัฐบาลชุดท่ี ๓ 

(๒๐๐๓-๒๐๐๘) มีมาตรการปฏิบัติท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  รวมทั้งปัญหา

คอร์รัปชั่น  ในการนี้แม้จะอยู่ใน กฎหมายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล  

ผ่านแผนปฏิบัติการบรรษัทภิบาลและ  การด าเนินการของกฎหมาย  

มาตรการต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงิน  ศุลกากร  พระราช

กฤษฎีกา-จัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ ค าสั่งเกี่ยวกับการจัดการรายได้ท่ีมิใช่

ภาษี ,จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร 

พร้อมกับกลไกการคว บคุมผู้มีอ านาจตรวจสอบแห่งชาติ  และมีการ

ตรวจสอบท่ีแข็งแกร่งขึ้น  มีการจัดต้ังขึ้นกลไกการตรวจสอบภายใน ทุก

กระทรวง /สถาบัน  การ ต่อต้านการทุจริตได้รับความเข้มแข็ง  มีการ

จัดการทางการปกครองและกฎหมาย ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีพบว่ามีการทุจริต

และการลงโทษ   

    การทุจริตยังคงมีความส าคัญเป็นล าดับสูงส าหรับรัฐบาลชุดที่

สี่ (๒๐๐๘- ๒๐๑๓ ) เราตระหนักดีว่ากฎหมายต่อต้านการทุจริต เป็น

เครื่องมือทางกฎหมายท่ีส าคัญในการต่อสู้กับการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในบริบทนี้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและน ามาใช้ก่อน 

กระบวนการนี้ เช่ือว่า จะช่วยให้ เกิดความ มั่นใจในความ เช่ือมโยงและ

สอดคล้องระหว่างกฎหมายท่ีแตกต่างกันและการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ  รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นในการขจัดรากเหง้าของปัญหาการ

ทุจริตอย่างเข้มงวด โดยปฏิบัติการดังนี้  
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    มาตรการป้องกัน : รัฐบาลจะยังคงสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับการทุจริตในทุกด้าน รวมถึงสาเหตุ  ผลกระทบท่ีตามมา  โดยให้

ก าลังใจประชาชน  เปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและ การต่อสู้

กับการทุจริ ต มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมจะได้รับการด าเนินการเพื่อ

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีความเป็นมืออาชีพตามศักดิ์ศรีและ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่  

    เสริมสร้างความสามารถและความรับผิดชอบของสถ าบัน  : 

รัฐบาลมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและเอกชน โดยยึดมั่นในหลักการของความ

ขัดแย้ง ระหว่างการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความขัดแย้งกัน

ระหว่างการเมือง กับ ประชาชน  ระหว่าง ต าแหน่งข้าราชการและ

ข้าราชการการเมืองหรือประชาชน ต าแหน่งและกิจกรรมส่วนตัว รัฐบาล

ยังจะลดและ  ก าจัดการใช้อิทธิพลของ ต าแหน่งสาธารณะและอ านาจท่ี

ไม่ชัดเจนหรืออคติในกระบวนการตัดสินใจ 

    การสนับสนุนจากประชาชนและการมีส่วนร่วม การสนับสนุน

จากประชาชนและการมีส่วนร่วมเป็นสัญญาณที่ดีต่อการป้องกันและการ

ลดการทุจริต รัฐบาลจะยังคงส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการ

แสวงหาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริตในสื่อ ต่างๆ แต่ควรจะ

ท าในลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิ

เกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปกป้องความมั่นคงของชาติ

และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

   การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  : รัฐบาลจะยังคงพัฒนาและ

ติดตามการด าเนินการนโยบายกรอบกฎหมายและกฎระเบียบและ

ขั้นตอนการรักษาความสมบูรณ์ของภาคเอกชนเพื่อป้องกันการสมรู้ร่วม

คิดและเพื่อให้แน่ใจแข่งขั นที่เป็นธรรมระหว่าง บริษัท เอกชน / 

รัฐวิสาหกิจโดยม่ันใจพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ความประพฤติเกียรติและ

ศักดิ์ศรีในการท าธุรกรรมทางธุรกิจ รัฐบาลจะรักษาความสมดุลระหว่าง

สิทธิและความสนใจในการท าสัญญาท่ีท าขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน 

    เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใ ช้กฎหมาย : รัฐบาล

จะใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเข้มงวด  ก าจัดวัฒนธรรม ท่ีได้รับการ

ยกเว้น ลดการทุจริตและเพ่ิมความเช่ือม่ันของประชาชน 
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    ปัญหาความท้าทายหลักในการเสริมสร้างความโปร่งใสของ

กัมพูชา 

    -  ขาด สถาบัน รับผิดชอบ ท่ีเป็น อิสร ะ ในการท างาน ของ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น  ศาลและส านักงานตรวจสอบ  เป็นสิ่ง

ส าคัญท่ีจ าเป็นของการก ากับดูแลที่ดี สถาบันเหล่านี้มีบทบาทส าคัญใน

ฐานะ "ตรวจสอบและถ่วงดุล " ให้เจ้าหน้าที่ ครองอ านาจ พวกเขามีส่วน

ส าคัญในการรับผิดชอบและ รักษาความโปร่งใส ของราชการ และการ

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้ รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ใน การบริหารรัฐบาล

กัมพูชามี หน่วยงาน รับผิดชอบ  ๒ ระดับ คือ  (๑) กระทรวง  

Parliamentary Relations and Inspection ท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่; และ (๒) 

แผนกตรวจสอบภายในแต่ละกระทรวง แม้จะมี บทบาทท่ีส าคัญ  แต่ขาด

อ านาจการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ  อ านาจที่จะด าเนินการตรวจสอบ

องค์กรภายนอกของรัฐบาล 

    -  อัตราเงินเดือนต่ าและขาด หน่วยให้ บริการ ปัญหาของ

เงินเดือนต่ ามีผลกระทบร้ายแรงต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐและ

ผลกระทบ ต่อภาคส่วน อื่นๆ เช่นภาคประชาสังคมและสื่อ ในท านอง

เดียวกันก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเนื่องส าหรับการปฏิรูปภาครัฐต้ังแต่

เงินเดือนประชาชนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน หากปัญหา

อัตราเงินเดือนต่ าไม่ได้รับการแก้ไข อย่างถูกต้องในกระบวนการปฏิรูป

โดยรวมมีแนวโน้มยังคงอยู่ ปัญหาโครงสร้างที่ส าคัญคือนอกเหนือจาก

การเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน  ยังมีความต้องการ โครงสร้าง

องค์กรและการเตรียมการส่งมอบบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 

    -  ปัญหา ความโปร่งใสในการใช้กฎหมายและกฎระเบียบ 

ความต้องการ เพ่ิมความโปร่งใส เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม

ส าหรับธุรกิจให้อยู่ในระดับ พ้ืนฐาน ท้ังธุรกิจขนาดเล็กและอ านวยความ

สะดวกในการพัฒนาภาคเอกชน โดยภาคเอกชนของกัมพูชา  มีปัญหา

ส าคัญในเรื่องความเข้าใจ กฎหมายและกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค าสั่งทางปกครอง (กฎหมายกฤษฏีกา การตัดสินใจและหนังสือเวียน ) ท่ี

ออกโดยรัฐบาล ความจริงกฎระเบียบส่วนใหญ่จะออกโดยไม่ต้องแจ้ง ให้

ประชาชนทราบล่วงหน้า 
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    -  ความจ ากัดในการมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐและภาค

ประชาสังคม การพัฒนากลไก เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีปฏิสัมพันธ์

กับภาคประชาสังคม มากข้ึน  เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่ส าคัญของ

ภาครัฐ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เป็นสิ่งที่ เสริม สร้าง ความ

รับผิดชอบและความโปร่งใสในภาครัฐ รวมทั้งยังเป็นการให้ โอกาสแก่

บุคคลในการแสดงความคิดเห็นและเป็นการฝึกทักษะและความรู้ในการ

ก าหนดนโยบาย ภาครัฐ  การเกิดขึ้นของภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการ

เคลื่อนไหว ในการตัดสินใจในภาครัฐ และ เป็น ตัวอย่างที่ดีของการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้วย 

   การใช้สื่อรณรงคค์ุณธรรมจริยธรรมในกัมพูชา 

   สื่อในประเทศ กัมพูชาเป็นสื่อท่ีมีสีสันและ ส่วนใหญ่ ไร้การ

ควบคุม สถานการณ์เช่นนี้ท าให้มีการจัดต้ังวิทยุโทรทัศน์และสื่อส่ิงพิมพ์

หลายแห่ง ภาคเอกชนจ านวนมากได้เข้ามาท าธุรกิจด้านสื่อ แต่อย่างไร

ก็ตามกัมพูชาได้ทดสอบ เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ ของรัฐ ในปี ๑๙๖๖ ชื่อ 

XUTV  เป็นสถานี โทรทัศน์ของรัฐท่ีต่อมาได้เป็นเจ้าของสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกัมพูชาในปี ๑๙๗๐ ออกอากาศวันละ ๑๒-

๑๔ ชั่วโมงโดยมี ผู้สนับสนุน โฆษณา  แต่ถูกท าลายโดยเขมรแดงในปี 

๑๙๗๕ ต่อมาในปี ๑๙๘๓ กัมพูชาจึงได้มีสถานีโทร ทัศน์อีกครั้งหนึ่งชื่อ

ว่า TVK ปัจจุบันมีสถานีโทรทัศน์ ๑๑ แห่งท่ัวประเทศ  มีหนังสือพิมพ์กว่า 

๑๐๐ เล่ม ในกัมพูชา, แต่มีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีรักษาตารางเวลาการเผยแพร่

ปกติและได้จ่ายเงินพนักงาน  ซึ่งสื่อส่วนใหญ่มีนักการเมืองหรือพรรค

การเมืองเป็นเจ้าของ ดังนั้น จึงมักบิดเบือนข้อเท็จจริง บางครั้งผู้สื่อข่าว

จะเรียกร้องเงินจากแหล่งข่าว เพื่อก่อกวน แต่อย่างไรก็ตาม ยัง มี

ผู้สื่อข่าวท่ีท างานให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และผู้สื่อข่าว ต่างประเทศ

รักษาจริยธรรมของสื่อไว้ สื่อเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ ประชาชน  รายงานนี้

จะเป็นการเปิดเผย หลัก จริยธรรม สะท้อน จริยธรรม สื่อกัมพูชา การ

ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมแก่นักข่าว  และปฏิบัติการของ

สื่อในการส่งเสริมความโปร่งใสในภาครัฐ 

 

    จริยธรรมของสื่อมวลชนกัมพูชา 
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- การเขียน  จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ การเผยแพร่

จะต้องเป็นจริงและถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องขึ้นอยู่กับความ

ซื่อสัตย์ ศักดิ์ศรีและความยุติธรรม  เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องพูด

เกินจริงหรือเท็จ  

- ควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนท่ีจะเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่า

เป็นจริงเป็นจริงและชัดเจน 

- ในการ แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลและความ

คิดเห็นหรือการแสดงออก  เป็นการ แสดงถึงสิ่งท่ีเป็นความเป็นจริงของ

ข้อมูลและส่ิงที่เป็นเสรีภาพในการแสดงออก 

- การวิจารณ์ท้ังหลาย จะต้องกระท าบนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีอย่าง

เป็นมืออาชีพ 

- การเผยแพร่เรื่องราว ชีวิตของแต่ละบุคคลใด ๆ จะต้องท า

ด้วยความต้ังใจท่ีดี หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยท่ัวไป 

- การ รักษาความลับของ แหล่งข่าว ผู้สื่อข่าวต้อง ไม่ใช้

อ านาจของตัวเอง ในการ เปิดเผยตัวตนของแหล่ง ข่าว โดยไม่ ได้รับ

อนุญาตจากแหล่งข่าวก่อนรายงาน 

- การรายงานข่าวกระท าผิดทางอาญาที่ยังคงอยู่ภายใต้การ

สอบสวนหรือการด าเนินคดีของศาล หรือยังไม่ส้ินสุดถือเป็นสิ่ง ต้องห้าม 

ห้ามเผยแพร่ ภาพถ่ายของผู้เยาว์ท่ีเกี่ยวข้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญา

เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถรับรู้หรือจดจ าชื่อหรือลักษณะบุคลิกเขาได ้

- ควรรับผิดชอบ ต่อการเผยแพร่ข่าว ท่ีไม่เป็นจริง โดยการ

แก้ไขให้ถูกต้องถือเป็นภาระของผู้เผยแพร่ 

- ในการปฏิเสธท่ีจะเขียนหรือเผยแพร่ บทความท่ีไม่เป็น จริง

ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของบุคคลหรือกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง  ผู้เผยแพร่

และบรรณาธิการจะ ต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างข่าวและ การ

ประชาสัมพันธ์หรือ โฆษณา เพ่ือสร้าง ความเข้มแข็งและศักดิ์ศรี แห่ง

วิชาชีพอิสระของผู้สื่อข่าว 

- ควรปรับปรุงความสามารถของแต่ละบุคคล , ปกป้องลิขสิทธิ์

โดยหลีกเลี่ยงการ ลอกเลียน งานหรือ ความคิดของผู้อื่น เป็นของ ตัวเอง 

ห้ามเผยแพร่ ภาพลามกอนาจาร ; หากเป็น ภาพท่ีเศร้าให้ เผยแพร่ โดย
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การซ่อนตัวตน ; บทความท่ีเป็นอันตรายต่อ วัฒนธรรมชาติและประเพณี

เป็นสิ่งต้องห้าม 

 

    บทบาทของสื่อในการส่งเสริมความเป็นชาติ กรณีของ

กัมพูชา 

   Benedict Anderson (๑๙๙๓) เขียนหนังสือท่ีมีอิทธิพลด้าน

ชาตินิยม  จินตนาการชุมชน : ภาพสะท้อน ของแหล่งก าเนิดและการ

แพร่กระจายของลัทธิชาตินิยม , เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของ

เทคโนโลยีการพิมพ์ในการส่งเสริมลัทธิชาตินิยม แอนเดอ สันให้

ความส าคัญของการประดิษฐ์ เครื่อง พิมพ์และการพิมพ์ ในทุนนิยมเป็น

ปัจจัยหลักที่น าไปสู่ การเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยม การปราก ฎตัวของ

การพิมพ์และกระบวนการพิมพ์  ในทุนนิยม  ผู้อ่านได้ถูกจินตนาการว่า  

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองซึ่งเขาเรียก "ชาติ" ในอรรถกถา

สั้น ๆ นี้ผมต้องการที่จะติดตามเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ชาตินิยมในประเทศกัมพูชาก่อนท่ีผมจะ อธิบายบทบาทของสื่อกัมพูชา

ในการส่งเสริมการปฏิรูปและบูรณะชาตินิยมกัมพูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างความโปร่งใส 

และส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



๑๐ 

 

 

ปรากฏความโปร่งใสในกระบวนการเลือกสรรข้าราชการเข้า

รับราชการ ก าหนดให้กระบวนการคัดเลือกเป็นการเปิดรับโดยผ่านการ

ทดสอบ มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ต้ังแต่การรับใบสมัคร การทดสอบ 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เป็นการแข่งขันที่มีความยุติธรรม 

พร้อมรับผิด ปราศจ ากคอร์รัปชัน และพรรคเล่นพวก ไม่เลือกปฏิบัติกับ

สัญชาติ สีผิว ศาสนา และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คุ้มค่า โดยมีเครื่องมือแบบทดสอบท่ีออกโดยสมาคม

มหาวิทยาลัยของรัฐ มีการประกาศรับสมัครทางเว็บไซด์ โดยประสบ

ปัญหา อุปสรรคด้าน การติดต่อสื่อสาร ในพื้นที่ห่างไกล การรับข้อมูล

ข่าวสารยังไม่ท่ัวถึง 

ส าหรับประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนอินโดนีเซีย

ได้ก าหนดลักษณะส าคัญเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมใน

ชีวิตประจ าวันไว้หลายประการ โดยก าหนดจริยธรรมเกี่ยวกับ ความรัก

ชาติ  จริยธรรมองค์กร  จริยธรรมระหว่างข้าราชการพลเรือน เป็นต้น 

ส าหรับสื่อท่ีใช้ในการรณรงค์จริยธรรม เน้นการใช้ส่ือหลากหลาย ได้แก่ 

สื่อสิ่งพิมพ์รายเดือน เว็บไซด์ สัมมนา ให้การศึกษาฝึกอบรม และการ

อบรมให้แก่ข้าราชการเข้าใหม่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 



๑๑ 

 
    การก ากับดูแลกิจการ ท่ีดีเป็นหัวใจ ส าคัญในการขับ เคลื่อน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือ การพัฒนามนุษย์และ

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  เป็นสิ่งเช่ือมโยงที่ส าคัญระหว่างการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน ลดสภาวะการย้ายท่ีอยู่ และลด

ความเป็น ประเทศ ด้อยการ พัฒนา  โดยในปี ๒๐๒๐  ต้ังเป้าหมาย

ความส าเร็จของประเทศในการเข้าสู่ตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

โดยขึ้นอยู่กับระบบการก ากับดูแล กิจการที่ดีที่ มีความสามารถ ในการ

สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น  ดังนั้น  การปฏิรูปการบริหาร

ราชการของรัฐบาลได้เน้นถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงกฎระเบียบและ

รัฐองค์กรระบบการท างานท่ีเพ่ิมสิทธิของประชาชนและการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนากฎหมายและการจัดการเศรษฐกิจเพ่ือให้มั่นใจ ใน

เสถียรภาพทางการเงิน การบริหารจัดการและการสร้างความตระหนัก

ทางจริยธร รมเพ่ือส่งเสริม การ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีจริยธรรมของ

ข้าราชการและความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  อันเป็น องค์ประกอบ

ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

    วัตถุประสงค์ ของการน าเสนอในเอกสารนี้ คือการส่งเสริม

จริยธรรมในราชการพลเรือนจากมุมมองของลาวสร้างแนวคิดการ

พัฒนาราชการ โดยส่วนแรกได้วิเคราะห์แนวคิดหลักการ ในการจัดการ

และการส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน ส่วนท่ีสองสรุปกลยุทธ์ใน

การส่งเสริมจริยธรรมใน ราชการ  กลยุทธ์ส าหรับการปรับปรุงและระบุ

โครงการ ท่ีเป็นไปได้ ในการด าเนินการ ซึ่งการปรับปรุงในมิติท่ีส าคัญ

เหล่านี้จะประสบความส าเร็จ  เป็น "แผนงาน " ส าหรับการเจรจาใน

อนาคตและด าเนินการเพื่อปรับปรุงระบบการท างานของ การส่งเสริม

จริยธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนท่ีสาม

กล่าวถึงความท้าทายในการส่งเสริมจริยธรรมและขั้นตอนต่ อไปของ

ส่งเสริมจ ริยธรรมในราชการพลเรือน ส่วนสุดท้ายจะจบลงด้วย สิ่ง ท่ี

ต้องการจะปรับปรุงส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน 

  ส่วนที่ ๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักการในการจัดการและการส่งเสริม

จริยธรรมในราชการพลเรือน Principles of the ethics management 

and promotion. 



๑๒ 

 
        ค่านิยมของข้าราชการพลเรือน หลักการบริหารราชการ   สิทธิ

หน้าที่ของข้าราชการ  และจรรยาบรรณ  ถือเป็นองค์ประกอบที่แท้จริง

ของข้าราชการ พลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ี

ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา มาตรา ๘๒ บนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายในข้อตกลงท่ัวไป    นอกจากนี้  บางหน่วยงาน อาจมีความ

ต้องการ จรรยาบรรณ เฉพาะ  โดยร่วมมือกับหน่วยงานกลาง  (Moha) 

พัฒนาจรรยาบรรณเฉพาะส าหรับหน่วยงานเป็นพฤติกรรม ท่ีข้าราชการ

พลเรือนพึงปฏิบัติ ขึ้นมา ให้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ๘๒  และ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเช่ือมโยง กับการบริหารข้าราชการพลเรือน  เพ่ือให้

แน่ใจว่าจะละเว้นจากการเล่นพรรคเล่นพวก  ระบบอุปถัมภ์ ล าเอียงและ

การเลือกปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายและไม่ยุติธรรม  การ รักษาความลับ

ราชการ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ กระท า นิติกรรมตามอ าเภอใจ  

สอดคล้องกับหลักการของโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน  บนพ้ืนฐานของ การไม่

แบ่งแยก เช้ือชาติ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  การตั้งครรภ์  การจัดการ

บริการเพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีดีของ ข้าราชการตาม กฎหมายของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐบาล เหล่านั้นถูกอธิบายไว้ใน

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ 

    ๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อ

ประเทศชาติ  ปฏิบัติตามมติและค าสั่งขององค์กรระดับสูงและด าเนินการ

ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจความยุติธรรม

และเสมอภาคและเคารพกฎหมายและกฎระเบียบ  และตอบสนองต่อ

ประชาชน  ภายใต้การควบคุมของรัฐและผู้มีอ านาจสูง ข้าราชการ

จะต้องรักษาศักดิ์ศรี ท าหน้าที่อย่างมีจริยธรรมและยกระดับความรู้ทักษะ 

ทัศนคต ิเพ่ือท่ีจะท างานส าเร็จ  

   ๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาความลับของชาติ

ข้อมูลอย่างเป็นทางการท่ีเป็นความลับความเช่ือม่ันมืออาชีพและรั กษา

มาตรฐานทางจริยธรรมของพวกเขา  อดีตข้าราชการท่ีท างาน เกี่ยวข้อง

กับความลับจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับกฎระเบียบและจริยธรรม

ของหน่วยงานเดิม ยกเว้นในกรณีพิเศษท่ีระบุโดยกฎหมาย 

   ๓ ) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามมติและ

ค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาของตน หากค าแนะน าท่ีได้รับไม่สอดคล้อง

กับระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตน



๑๓ 

 
ในการเขียน ถ้าผู้บังคับบัญชายื นยันข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง ส่ง

รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือกว่า  ในกรณีท่ี มี

ความเสียหายเกิดขึ้น ท่ีเป็นผลมาจาก การด าเนินการที่ผิดกฎหมาย

หัวหน้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

   ๔) ค าแนะน าอย่างเป็นทางการ  ก าหนดให้เป็นรูปแบบการ

เขียนและมอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันที รายงานอย่างเป็นทางการ

ยังจะต้องอยู่ในรูปแบบการเขียนและมอบให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทันที 

หากมคี าแนะน าหรือรายงานท่ีไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน ข้าราชการพลเรือน

สามารถจะแจ้งให้ผู้มีอ านาจสูง / ต่ าได้ทันทีตามความเหมาะสม 

   ๕) ผู้จัดการจะยึดมั่นสิทธิและความรับผิดชอบ ในการ

ค าแนะน า  และรับผิดชอบต่อความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง  

   ๖) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องด าเนินความรับผิดชอบใน

เวลาที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ   ให้ บริการที่สอดคล้องกับความ

รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ  กฎและชั่วโมงท างาน ผู้ท่ีไม่สามารถท่ีจะ

ด าเนินการงาน  ด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องร ายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ของพวกเขาทันที เพ่ือให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 

    ๗) ข้าราชการที่ ได้รับคัดเลือกใหม่จะต้องท างานในระดับ

ต าบลหรือหมู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปีภายใน ๕ ปีแรกของการจ้าง

งาน  

   ๘) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรายงานผลการท างานของ

ตนให้แก่หัวหน้างาน ของพวกเขาทันทีเป็นประจ า จะต้องรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดจากรายงานท่ีไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง  

    ๙) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องยื่นประวัติ ตนเอง ให้กับ

องค์กรรวมทั้งรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินของตน  รวมทั้งของคู่

สมรสและบุตร  

    ๑๐) ข้าราชการด ารงต าแหน่งบริหารจะต้องรับผิดชอบการ

ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ ๒ สรุปกลยุทธ์ในการส่งเสริมจริยธรรมในราชการพล

เรือน (Strategy on Ethics Promotion in the civil service) 

    ปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนา จริยธรรมและความซื่อสัตย์ ท่ี

ประสบความส าเร็จ คือ ความเข้มแข็งทางการเมือง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง



๑๔ 

 
ความมุ่งมั่นของจากการเป็นผู้น าในทุกระดับ รัฐบาลลาวได้ผลักดันจน

ประสบความส าเร็จแล้วใน ขั้นตอนแรก โดยก าหนดให้ การทุจริตเป็น

ปัญหาระดับชาติและยอมรับ ความรับผิดชอบ ในการ แก้ปัญหาชาตินี้ 

ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาจริยธรรมแ ละโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์

ในทุกระดับของสังคมและรวมทั้งในต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึน  

เป็นการช่วยเหลือ ให้มีการพัฒนาในระดับภูมิภาคและ ช่วยให้ การท า

ธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้มีความ เติบโต ดังนั้น  ความ

รับผิดชอบทางการเงินในการบริหารจัดการโคร งการควา มช่วยเหลือ

ของผู้บริจาค  เรียกร้องความรับผิดชอบและความโปร่งใสในธุรกิจ

ระหว่างประเทศจะกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญของโครงการปรับปรุง

การก ากับดูแล  โดยสรุป นโยบาย การส่งเสริมจริยธรรมในราชการพล

เรือนในอนาคตและ เป้าหมาย การแทรกแซงทั้ งภาครัฐและภาคประชา

สังคม ดังนี้  

    ภายในรัฐบาล   การปรับปรุงกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปร่งใสบริการการปรับปรุงการจัดการ

ทางแพ่ง ค่าตอบแทนการปฏิรูปการปรับปรุงเพื่อการบริหารทางการเงิน

และระบบการตรวจสอบกลไกรับผิดชอบที่ดี  

    ภายในภาคประชาสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน

เพ่ิมข้ึน  การ แพร่กระจายข องข้อมูล ข่าวสาร เพ่ิมขีดความสามารถ

ข้าราชการ โดยมีการ ประชาสัมพันธ์และการให้ ความส าคัญแก่

ประชาชนในการกลั่นกรองพฤติกรรมข้าราชการมากท่ีสุด เพ่ือปรับปรุง

จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

   • การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  และระบบการควบคุมการ

จัดการ (เสริมสร้างการท างานของการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก  

: ต้ังสมัชชาแห่งชาติของผู้สอบบัญชีท่ัวไป  การตรวจสอบรัฐมนตรี โดย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) 

   • ความแข็งแกร่งทางการเมืองและการบริหารระบบความ

รับผิดชอบ 

   • ความโปร่งใสและ ความพร้อมของข้อมูล (ระบบข้อมูลท่ีดี

ขึ้น) 



๑๕ 

 

   • ให้ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่า กระตุ้นระบบจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน   

   • มีศาลยุติธรรมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ต่อการบังคับ

ใช้กฎหมาย 

   • มีขั้นตอนที่โปร่งใสและลดการปกปิดความลับ 

  • ด าเนินไปตามกฎระเบียบกฎหมาย 

   • ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

   • การบริหารจัดการให้เกิดความรับผิดชอบ  

   • เพ่ิมขีดความสามารถของสื่อมวลชนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

(เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นหนึ่งในปัจจัยพ้ืนฐานขั้นพื้นฐานที่สุด ของ

การมีส่วนร่วมท่ีมีความ ส าคัญต่อ ประชาสังคม และ การทุจริต ) 

    • ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายทรัพยากร 

   • การพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจของภาคเอกชน 

   • เพ่ิมขีดความสามารถประชาสังคม 

   • รณรงค์ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนัก ต่อต้านการ

ทุจริตและจัดการฝึกอบรมความซื่อสัตย์สุจริต  
 

   ส่วนที่ ๓  ความส าเร็จและความท้าทายในการ ส่งเสริม

จริยธรรม 

    ความส าเร็จ  

    ขณะนี้ใน กิจกา รทางวินัยและการบริการจริยธรรม

ข้าราชการ พลเรือน ของลาว ใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่เกี่ยวกับการ

บริการทางแพ่ง ๘๒ /PM เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีให้บาง ส่วน ของ

กระบวนการดังต่อไปนี้  : ข้าราชการทุกคนมีความเสมอภาคในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับของข้าราชการพลเรือน  

รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองและรักษาศักดิ์ศรี ของตน ข้าราชการ

ท่ีละเมิดกฎกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปด าเนินการทางวินัย

การบริหารหรือการลงโทษตามกฎหมาย 
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   เม่ือเร็ว ๆ นี้  มีการประกาศใช้ กฎหมายหลักในการควบคุม

พฤติกรรมท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตในราชการ  

พลเรือนท่ีเป็นฝ่ายต่อต้านการทุจริตกฎหมาย [ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๐๐๕, 

No.๐๓ /NA] บังคับ ใช้กับผู้น าทุกระดับ  เจ้าหน้าที่บริหาร  เจ้าหน้าที่

เทคนิค  เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการทหาร [และ ] เจ้าหน้าที่

ต ารวจ  รวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านและผู้ท่ีได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ  

และได้รับมอบหมายให้ใช้สิทธิใด ๆ หรือ มีหน้าที่ก่อนหรือหลังการด ารง

ต าแหน่งท่ีได้รับอ านาจหรือหน้าที่  และอ านาจหน้าที่จะต้องประกาศ การ

เป็นเจ้ าของทรัพย์สิน และหนี้สิน  สามีหรือภรรยาและผู้ที่อยู่ภายใต้การ

ดูแล เพ่ือให้เกิดความ สุจริตและสุจริตและรับผิดชอบตามกฎหมาย  โดย

ก าหนด ประเด็น รายละเอียด ของ กฎระเบียบเกี่ยวกับการประกาศ

ทรัพย์สินและหนี้สิน  และ การกระท าท่ีเป็นความเสียหาย ในรูปแบบ

ต่อไปนี้  การยักยอกทรัพย์สิน ของรัฐหรือสถานท่ีให้บริการ สาธารณะ  

การฉ้อโกงทรัพย์สินของรัฐหรือสถานที่ให้บริการ สาธารณะ การ รับ

สินบน  การใช้ ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ ในทางที่ผิด ท่ีจะใช้สถานที่

ให้บริการของรัฐท่ีให้บริการส่วนรวม ไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล การ

ละเมิดทรัพย์สินขอ งรัฐหรือสถานที่ให้บริการส่วนรวม  การใช้ต าแหน่ง

และอ านาจหน้าที่ท่ีจะใช้สถานที่ให้บริการของรัฐท่ีให้บริการส่วนรวม

หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลมากเกินไป การฉ้อโกง หรือหลอกลวงเกี่ยวข้อง

กับมาตรฐานการก่อสร้างทางเทคนิค  การออกแบบ การค านวณ และอื่น 

ๆ การหลอกลวงในการเสนอราคาห รือสัมปทาน การใช้ เอกสารปลอม  

การเปิดเผยความลับของรัฐเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  การถ่วงเวลาให้

เกิดความล่าช้าของเอกสาร  

    ความส าเร็จในการร่างจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

ลาวด้วยความสุ ขุมรอบคอบของรัฐบาลเพ่ือประกอบการพิจารณา เป็น

ความ คาดหวังว่า จรรยาบรรณในรูปแบบขอ งพระราชก าหนด ของ

รัฐบาลนี้ จะเป็นเครื่องมือท่ีดีในการส่งเสริมจริยธรรม ของข้าราชการพล

เรือน ลา ว  โดย จรรยาบรรณ ได้มีข้อก าหนด เช่น พฤติกรรม ของ

ข้าราชการ จริยธรรม ของสถาบัน การใช้และการเปิดเผยข้อมูล ทาง

ราชการ จริยธรรมต่อองค์กร จริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน  จริยธรรมการ

ใช้สถานที่ ราชการ การ ประกาศ ทรัพย์สิน  จริยธรรม ต่อสาธารณะ  
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บ าเหน็จทดแทนที่ได้รับ  การต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางสัญชาติ เพศ 

เป็นต้น   

 

   ความท้าทาย 

• กฎหมายการบริหารจัดการของเกือบทุกส่วนราชการยังไม่

แข็งแรงและมีความหลากหลาย 

• ไม่มีกฎหมายจริยธรรมใดท่ีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล 

• ไม่มีงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ    

 

   ส่วนที่ ๔ ขั้นตอนต่อไปของส่งเสริมจริยธรรม  

   ส าหรับขั้นตอนต่อไปส าหรับการส่งเสริม จริยธรรม  จะมีกล

ยุทธ์ท่ีส าคัญหลาย ได้แก่ : การเผยแพร่ จริยธรรม และการต่อต้านการ

ทุจริตในเจ้าหน้าท่ีของ รัฐทุกระดับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าจะต้องท า

หน้าที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินการที่เข้มงวด ตาม กฎหมายและ

กฎระเบียบ ด าเนินชีวิตท่ีโปร่งใสและไม่ให้มีความเสียหาย  นอกจากนั้น 

ยังมีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการใ ห้บริการ ของ

ราชการพล เรือน  เช่น  วิเคราะห์สาเหตุหลั กและแนวโน้ม ของ

ปรากฏการณ์เชิงลบในการบริการสาธารณะ  การบังคับ ใช้กฎหมาย

ต่อต้านการทุจริต  พัฒนาและอนุมัติจรรยาบรรณ  ปรับปรุงระบบการ

จัดการข้อร้องเรียน ปรับปรุงการเก็บบันทึกข้อมูลในรั ฐบาลและวิธีการ

ตัดสินใจ  ปรับปรุงการสื่อสาร กับประชาชน สร้างโอกาสส าหรับการ

อภิปราย  การส่งเสริมและให้รางวัล ด้านจริยธรรมในการบริหารจัดการ

บริการสาธารณะ 

    ข้อสรุป 

    ในการสรุปกฎระเบียบหลักเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมที่ดีและ

ต่อต้านการทุจริตในปัจจุบันมีเพียงค าสั่งนายกรัฐมนตรีเม่ือจัดการพล

เรือนบริการฉบับที่ ๘๒  และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ส าหรับอนาคตอันใกล้ จะมี กฎระเบียบที่จะช่วยในการส่งเสริมจริยธรรม

ท่ีดี  เม่ือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะเป็นแหล่ง

อ้างอิงส าหรับข้าราชการทุกคน เป็นกลยุทธ์เพ่ือให้แน่ใจว่า  การส่งเสริม
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จริยธรรมจะมีประสิทธิผล โดยบังคับใช้กฎหมายและการ มีส่วนร่วมของ

ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

การเสริมสร้างความโปร่งใส 

และส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

    ประเด็นส าคัญของการเสริมสร้างความโปร่งใสและการ

ส่งเสริมจริยธรรม มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๒ ประการ คือ กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการกระท าเพ่ือแก้ปัญหา

โดยเน้นการสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ 

พลเรือน 

   ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เริ่มจาก การก่อตัวของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนามในปี ๑๙๔๕  หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามในปัจจุบัน  เป็น การน าระบบกฎหมายใหม่ เข้ามาใช้ โดย

หลักการ ของรัฐ ประชาธิปไตย  ค่า นิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าราชการพลเรือนในระยะ การสร้างราชการใหม่  จึงเน้น ท่ีการ

ให้บริการบนพ้ืนฐานความคิดทางคุณธรรมและกฎหมายใหม่  

    หลักการส าคัญ ท่ีเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ของสังคมใหม่

ถูกเปลี่ยนเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ตามกฎหมาย  โดยก าหนดพฤติกรรม ท่ีดี

ส าหรับ เจ้าหน้าที่และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งตรงกับความ

ต้องการเพิ่มขึ้นในการสร้างราชการใหม่  ภายใต้รัฐบาลของประชาชน 

โดยประชาชน เพื่อประชาชนท้ังนี้ อ านาจรัฐ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

การให้บริการของราชการพลเรือนและสะท้อนให้เห็นอยู่ในสาระส าคัญ

ของบทบาทการบริการสาธารณะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    นอกจากนั้น สาระส าคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมเหล่านี้

ก็มีส่วน คล้ายกับท่ีใช้อยู่ในอีก หลายๆ ประเทศ  ขึ้นอยู่กับลักษณะทาง

วัฒนธรรม  ปัญหาทางจิต วิทยา สังคม ฯลฯ  ซึ่งท าให้ แต่ละประเทศมี

ลักษณะเฉพาะ ของมาตรฐานจริยธรรมในการ ให้บริการ สาธารณะ

แตกต่างกันไป 



๑๙ 

 
    ในเวียดนาม  จริยธรรมข้าราชการพลเรือนของข้าราชการ

พลเรือน จะได้รับการ พิจารณาโดยประธานาธิบดีโฮจิมินห์ รัฐ บาลและ

ข้าราชการพลเรือน มีค่านิยม "พ้ืนฐาน " หรือ "รากฐาน " ใน ๔ ค า คือ 

"ความขยันหมั่นเพียร – ประหยัด  -  ซื่อสัตย์ -  ความยุติธรรม " 

(Diligence - Thrift – Integrity – Justice) 

    เม่ือต้นปี ๑๙๕๐ , ในสภาวะท่ีประเทศประสบปัญหาความ

ยากล าบากจากภาวะสงครามประธานโฮจิมินห์ได้ลงนามในค าสั่งท่ี ๗๖/

SL เม่ือ ๒๐ พฤษภาคม ๑๙๕๐  ประกาศกฎระเบียบส าหรับข้าราชการ

พลเรือนเวียดนาม นับเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนามออกระบบกฎหมายท่ีค่อนข้างสมบูรณ์เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมาย 

โดยปฏิวัติบทบาทของข้าราชการพลเรือนเวียดนาม   โดยเฉพาะในบท

น าของระเบียบนี้  มีการก าหนด เนื้อหาของข้าราชการและจริยธรรม ใน

การบริการสาธารณะอย่างชัดเจนว่า   

    “ข้าราชการเวียดนามเป็นพลเมือง ที่มีความสามารถในการ

ปฏิบัติ งานใน ฐานะกลไก ของรัฐของรัฐบาลของประชาชน ...  

ข้าราชการ เวียดนามจะต้องใช้ทั้ง ความสามารถทางกาย และจิตใจ  ให้

สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่จะให้บริกา รเพื่อผลประโยชน์ของ

ประชาชน”    

  “ข้าราชการพลเรือนจะต้องให้บริการแก่ประชาชนเวียดนาม 

จงรักภักดีต่อรัฐบาล เคารพระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยง

การกระท าผิดซึ่งส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของข้าราชการพลเรือนหรือ

การด าเนินงานของของรัฐ”    

  “ข้าราชการพลเรือนเวียดนามต้องมี "ความขยันหมั่นเพียร – 

ประหยัด – ซื่อสัตย์ - ยุติธรรมและจิตสาธารณะ" เป็นมาตรฐาน” 

    จากบทบัญญัติ ดังกล่าวข้างต้น  สามารถกล่าวได้ว่า นับเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ท่ีค่านิยมทางศีลธรรมแบบดั้งเดิม  “ขยัน  

ประหยัด  ซื่อสัตย์  ยุติธรรม ”จะ เป็นมาตรฐานทางกฎหมายของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญเวียดนาม  โดยถือว่า รัฐบาลก าหนดมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมท่ีมีความส าคัญมากส าหรับข้าราชการ พลเรือน และยังคง

เป็นค่านิยมท่ียึดถือปฏิบัติกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 



๒๐ 

 
    ต่อมา เพ่ือสืบทอดและส่งเสริมกฎหมายจริยธรรม ข้าราชการ

และการตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและสร้างความเข้มแข็งของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในสถานการณ์ใหม่, ในปี ๑๙๘๐ รัฐธรรมนูญ

บัญญัติในมาตรา ๘ ว่า "ทั้งหน่วยงานของรัฐและ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

ให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ อย่างใกล้ชิดประชาชน รับฟัง

ความคิดเห็นและอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของผู้บังคับบัญชา  ภายใต้

การส่งเสริมประชาธิปไตย แบบสังคมนิยม โดยห้ามข้าราชการพลเรือน

ใช้อ านาจอย่างไม่เหมาะสม กดขี่ดูถูกประชาชน" ดังนั้น ด้วยบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญปี ๑๙๘๐ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของ

เวียดนาม ท่ีรัฐบาลได้ก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีมีสถานะทาง

กฎหมายขั้นพื้นฐานมีผลในทางกฎหมายสูงสุด  

    เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ มาตรา ๘ ท่ียังได้ก าหนด

ว่า  "หน่วยงานของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเคารพ ประชาชน  

ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นและอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา ไม่ยอมแพ้ต่อพฤติกรรมข้าราชการที่ใช้

อ านาจในทางมิชอบและทุจริต” รัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๙๒ จึงเป็นมรดกทาง

ความคิดจาก รัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๘๐  ซึ่งได้ พัฒนาปรับปรุงหลักการ

จริยธรรม ในการบริการสาธารณะและมาตรฐานทางกฎหมายของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นบทบาทหน้าท่ีของ

ข้าราชการพลเรือน อาทิ มีความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รักษาชื่อเสีย งและ

ผลประโยชน์ของชาติ เคารพประชาชน ให้บริการประชาชน รักษา

ความสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างใกล้ชิด  

    ส าหรับ กฎหมายข้าราชการพลเรือน เวียดนาม  ก าหนดขึ้น

เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๐๐๘ มีระเบียบจริยธรรมอย่างเป็นทางการ  

ในมาตรา ๑๕, มาตรา ๓, บทท่ี ๒ กฎหมายก าหนดว่า  “ในขณะท่ีปฏิบัติ

หน้าที่ ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

และรับผิดชอบ ตามอ านาจหน้าที่ อย่างเต็มท่ี  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของหน่วยงาน  รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา  เม่ือมีการตรวจสอบ

การละเมิดกฎหมายในหน่วยงานและองค์กร   ต้องป้องกันความลับของ

รัฐและ ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความ



๒๑ 

 
สามัคคีในหน่วยงานและองค์กร  ป้องกันจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ปฏิบัติตาม การตัดสินใจของ

ผู้บังคับบัญชา”  

    นอกจากนั้น กฎหมายดังกล่าว ยังก าหนด บทบาทของ

ผู้บังคับบัญชา อาทิ ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายโดยตรงและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรหน่วย  ตรวจสอบ ให้

ค าปรึกษา เป็นผู้น าการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน น ามาตรการ

ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มาปรับใช้ ต่อสู้และรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในราชการ หน่วยงานและองค์กร น ากฎหมายใน

ระบอบประชาธิปไตย ไปปฏิบัติใน ระดับ รากหญ้า สร้าง วัฒนธรรมใน

หน่วยงานและองค์กร รักษาระเบียบวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ

ทันที  ต่อต้าน ทัศนคติราชการ ท่ีใช้อ านาจ อันมิชอบ ไม่เป็นมิตร อัน

ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน เป็นต้น         

   จาก การประกาศของกฎหมายข้าราชการ พลเรือน และ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังกล่าว มีข้ันตอนในการพัฒนาและ

ปรับปรุง  เพ่ือการ สร้างมาตรฐานทาง จริยธรรม เป็น มาตรฐานทาง

กฎหมายส าหรับข้าราชการของเวียดนาม  ในกระบวนการของการสร้าง

ความใสสะอาด และข้าราชการ ท่ีแข็งแกร่ง  ในกฎหมายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริต ระเบียบบางส่วนยังสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนท่ีระบุว่า  ข้าราชการเป็น บุคคลที่อยู่ ข่าย

การทุจริตได้เนื่องด้วยการมีต าแหน่งและอ านาจ  ซึ่งกฎหมายนิยามการ

ทุจริตว่า เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีต าแหน่งและอ านาจ  โดยจงใจใช้

ประโยชน์จากต าแหน่งและอ านาจของพวกเขา ในการกระท าการทุจริต

ติดสินบนหรือจงใจท าผิดกฎหมายเพ่ือ ผลประโยชน์ส่วนตน  ท าให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการท างานของรัฐ หน่วยงานและองค์กร

โดยรวม โดยนิยามค าว่าคอร์รัปชัน ว่า ยักยอกทรัพย์สินของสังคมนิยม 

ติดสินบน ใช้อ านาจในการให้สินบนเจ้าหน้าท่ี การใช้ทรัพย์สินราชการ

โดยไม่ได้อนุญาต โดย อาศัยต าแหน่งและอ านาจของพวกเขา ในการ

ละเมิดกฎหมาย โดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ 

    เพ่ือ ความม่ันใจ ว่าหลักการข องจริยธรรมในการบริการ

สาธารณะของข้าราชการและป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้

เกิดความประหยัด (Law on Practice of Thrift and Anti-waste)   ได้



๒๒ 

 
ก าหนดความรับผิดชอบของข้าราชการไว้ อาทิ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายตามท่ีก าหนดในกฎและกฎหมายระเบียบข้อบังคับของ

หน่วยงานและองค์กร อย่างประหยัดและไม่ส้ินเปลือง ใช้จ่ายเงิน  หรือ

ทรัพย์สินของรัฐท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ บนมาตรฐาน ท่ีรัฐ

ก าหนด มีส่วนร่วมในการต รวจสอบเสนอมาตรการ ป้องกัน และการ

แก้ปัญหา ป้องกันความส้ินเปลืองที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานและองค์กร

ต าแหน่งการท างาน  ตรวจสอบสม่ าเสมอ  ป้องกันและลงโทษพฤติกรรม

ความส้ินเปลืองที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน กฎหมายยังระบุ ถึงการลงโทษ

ข้าราชการที่ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้จะต้องขึ้นอยู่กับ

ลักษณะและความรุนแรงของการ ละเมิดของพวกเขาถูกลงโทษทางวินัย  

เช่น ตักเตือน หรือ การเลิกจ้า ง มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ

จะต้องเป็นไปตามครรลอง ระบอบประชาธิปไตยในการด าเนินงานของ

หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าท่ี ในการจัดการความสัมพันธ์กับประชาชน  

องค์กร และข้าราชการต้อง ใช้ อ านาจ อย่าง ถูกต้อง  โดย ไม่ ท าผิด

กฎหมาย ใช้อ านาจเบียดเบียนท าให้เกิดความ ยากล าบากและปัญหา  

ข้าราชการจะต้องไม่รับข้อเสนอ ของประชาชนและองค์กรที่บ้านของ

พวกเขา  ข้าราชการมีความรับผิดชอบในการปกป้องความลับของรัฐ   

ความลับของการร้องเรียนโดยประชาชนและองค์กรตามกฎหมาย  

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและการบริการสาธารณะของรัฐ

ท่ีถูกจัดท าในรูปแบบของเอกสารทางกฎหมาย  

    จากเนื้อหาพ้ืนฐานเหล่านี้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น  

หน่วยงานองค์กรได้ออกเอกสารทางกฎหมายหลาย ฉบับส าหรับการ

ด าเนินงานและการจัดการในรายละเอียดของการบริการสาธารณะ  เช่น 

กฎหมายเ กี่ยวกับกลไกการสรรหาและแต่งตั้ง ข้าราชการในลักษณะที่

โปร่งใส กฎระเบียบในการเพ่ิมความโปร่งใสผ่านการเปิดเผยข้อมูลและ

การตรวจสอบของสินทรัพย์และภาระผูกพันของความรับผิด ชอบส่วน

บุคคลหรือระเบียบเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  การข่มขู่ 

การทุจริต ติดสินบน ฯลฯ  

   การกระท าเพ่ือแก้ปัญหาโดยเน้น การสร้างเสริมค วาม

โปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  มีหลักการดังนี้คือ 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ถือเป็นองค์ประกอบ ส าคัญท่ีแสดงถึงการ

ปฏิบัติงานได้ผล และมีประสิทธิภาพ  ส าหรับกลไก ระบบเศรษฐกิจตลาด
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ยังมีความต้องการ กฎหมายและกลไกท่ีเหมาะสมในการรักษาและ

ส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐานสูงสุด ของข้าราชการพลเรือน  เป็นระบบราชการ

พลเรือนเพ่ือประชาชน การก าหนด มาตรฐานของจริยธรรมและหน้าที่

ของข้าราชการเป็นสิ่งส าคัญมาก  

    การพัฒนามาตรฐานเพื่อ สร้าง หลักจริยธรรม  

ข้าราชการพลเรือน  

    ปัจจุบัน ค่านิยมทาง จริยธรรม ของข้าราชการพลเรือนใน

หน่วยงานรัฐ เป็นเพียงกระบวนการ แต่ไม่ได้บังคับ ใช้ โดยท่ัวไป  

กลายเป็นพื้นฐานทางกฎหมายส าหรับการระบุพฤติกรรมของข้าราชการ

พลเรือนขณะปฏิบัติหน้าท่ี  ในความเป็นจริง ในทางปฏิบัติยังคงเป็นเรื่อง

ยาก แม้ว่าการปฏิรูปการปกครองได้ถูก ด าเนินการมา นานหลายปี แล้ว 

เหตุผลหลักคือประเด็นด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบของ

ข้าราชการกฎหมายไม่ก าหนดอย่าง เคร่งครัดและครอบคลุม  ดังนั้น จึง

จ าเป็นต้องก าหนดใ ห้กฎหมายก าหนดความรับผิดชอบของข้าราชการ

และมีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวด  กับการลงโทษที่ จริงจังส าหรับการ

ละเมิดจริยธรรมและความรับผิดชอบของข้าราชการ  ซึ่งจะช่วยปรับปรุง

คุณภาพของข้าราชการ   ในเวลาเดียวกันก็ต้องทบทวนข้อบกพร่องใน

การออกกฎหมายปัจจุบัน ให้ ทันกาล  ปัจจุบัน การ สร้างและปรับปรุง

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับเวียดนาม เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน

ของระบอบการป กครองของประเทศ  การสร้างเนื้อหาท่ีดีและการ

ปรับปรุงจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มุ่งวัตถุประสงค์ สองประการคือ 

ข้าราชการเป็นเป้าหมายหลักของการสร้างจริยธรรม และหน่วยงานของ

รัฐ  เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการของ กระบวนการสร้างและการ

พัฒนาของจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้เกิดขึ้น 

   ข้อเสนอแนะส าหรับข้าราชการ : ข้าราชการจะต้องแสวงหา

การปลูกฝังและการฝึกอบรม เพ่ือปฏิวัติจริยธรรมโดยไม่หยุดยั้ง เพ่ิมเติม

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และใช้ความรู้ที่ได้มาในการ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง อดทนสะสมความรู้ประสบการณ์และทักษะ  ฝึกฝน

ทักษะการเป็นผู้น าและการจัดการความสามารถ ในการสร้าง ความ

ร่วมมือในการด าเนินงานและมีความรับผิดชอบ  ต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งกับ

ความไม่รู้  ความยากจน  นิสัยท่ีไม่ พึงประสงค์ โดยเฉพาะ  ความเกียจ

คร้าน ความอิจฉาริษยา ทุจริต เผด็จการ ชีวิตท่ีขาดวินัย  
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   ข้อเสนอแนะส าหรั บรัฐและหน่วยงานราชการ ประการแรก    

ควรจะก าหนดและประกาศใช้กฎหมายจริยธรรม ส าหรับข้าราชการพล

เรือน  ประการที่สอง   ควรจะสร้างและพัฒนากลไก ของระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีมีกฎระเบียบของกฎหมายและมาตรฐาน ท่ีสมบูรณ์  

ประการที่สาม  ควรจะสร้างและก าหนดระเบียบของการประเมินผลของ

ข้าราชการ  (กระบวนการประเมินผล  เนื้อหาสาระของ การประเมิน ) ใน

ทิศทางของ แบบประชาธิปไตย  ให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

และรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน   ประการที่ส่ี  ควรจะปฏิรูปและ

จัดการนวัตกรรม ของข้าราชการ ในทุกด้านจากการคัดเลือกในการ

ฝึกอบรมการฝึกอบรมและการจ้างการประเมินผล  ประการที่ห้า ควรมี

การศึกษา จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประเมินค่าท่ี เหมาะ สมของ

จริยธรรมในการให้บริการสาธารณะ  ท่ีจะค่อยๆ ก าหนดให้เป็นรูปธรรม

เข้าไปใน มาตรฐานทางกฎหมาย   ประการที่หก ควรมีการ พัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการบริหารของรัฐกับประชาชน  ประการ

ท่ีเจ็ด ควรก าหนดกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  

    โดยสรุป เวียดนามท้ิงท้ายไว้ว่า การส่งเสริมจริยธรรม เป็น

เป้าหมายส าคัญในการสร้างรัฐให้เข้มแข็งและใสสะอาด การด าเนินการ

ควรบูรณาการระบบต่างๆ ท าความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ถือเป็นสิ่ง

แรกท่ีควร ปฏิบัติ โดยถือ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ  

ข้าราชการพลเรือนทุกคน   

 

 

 

การสร้างเสริมความโปร่งใสในราชการพลเรือนฟิลิปปินส ์

   การท างานราชการฟิลิปปินส์ เป็นการท างานบนพื้นฐาน

ความเช่ือม่ันของประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องมีความ

พร้อมรับผิดตลอดเวลา ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 

ค าว่าความพร้อมรับผิดหมายถึง การยอมรับหลักมาตรฐานจริยธรรม

สูงสุดของรัฐและมีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวั ดผลได้ โดยมี

การประกาศนโยบายของรัฐเพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ในราชการ ความ

พร้อมรับผิด และการจัดการในทรัพย์สินท่ีเหมาะสม โดยสร้างแนวทาง
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ปฏิบัติเน้นการป้องกันการรับสินบนและการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม

ความโปร่งใสในแต่ละหน่วยงาน มีข้ันตอนการน าไปใช้ท่ีง่าย ช่ว ยลด

ปัญหาร้องเรียน  

    ในปี ๑๙๘๒ ค่าใช้จ่ายท่ีมีการทุจริตในภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๑๐ ของ GDP ประมาณ ๘ พันล้านเปโซ ๕ 

ปีต่อมาองค์กรพัฒนาเอกชนคาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐๐ ล้านเป

โซ ต่อมาในปี ๑๙๙๖ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า รัฐบาล

ฟิลิปปินส์ได้สูญเสียเงินในการทุจริตถึง ๑.๔ พันล้านเปโซใน ๖ ปีที่แล้ว 

โดยศาลได้ระบุกรณีการกู้เงินคืนจากการสู ญเสียเงินและสินทรัพย์ใน

รายงานครั้งสุดท้าย  

    ส่วนสาเหตุส าคัญของการคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์ พบว่า 

ได้แก่ ปัญหา ๓ ประการคือ การโกงการเลือกต้ัง รัฐสภาและสิทธิพิเศษ 

การประเมินรายได้และเงินสะสม  

    กลยุทธในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน มีวิธีการดังนี้คือ ใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการเลือกต้ัง ตั้งกลุ่มพลเมืองเข้ามาจับตา 

และรณรงค์ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงคะแนน เสียงทั้งประเทศ รวมท้ังรณรงค์และ

เข้มงวดกับผู้สมัคร พร้อมขยายระบบการรายงานพฤติกรรมของ

เจ้าหน้าที่เลือกต้ัง เพิ่มอ านาจให้แก่คณะกรรมการในการตรวจสอบ 

ประเมินภาษีย้อนหลัง ล ดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษี ปัจจุบัน 

รัฐบาลฟิลิปปินส์ก าลังก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างความโปร่งใสและ  

ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเน้นการเปิดเผย โปร่งใส พร้อมรับ

ผิด และมีส่วนร่วมในการปกครอง 

   สิ่งท่ีริเริ่มใหม่ ได้แก่ กฎบัตรของพลเมือง กฎหมายจัดซื้อจัด

จ้าง การเลือกต้ังระบบอัตโนมัติ รัฐบาลแบบมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาล

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อิสรภาพของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร  

    ส าหรับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ฟิลิปปินส์ เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลกลาง มีการสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความโปร่งใส  มีการสร้างความโปร่งใสต้ังแต่ระดับ

การเลือกสรรบุคคล การสร้างระบบประเมินผลที่ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ 

โดยปรับมุมมองการประเมินผลเป็นการจัดการ (Management) 

ปรับเปลี่ยนที่ปรึกษาผู้ประเมินเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้ฝึกสอน ปรับจุดเน้นการ
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ประเมินที่มักจะสร้างการแข่งขันระดับบุคคล เปลี่ยนเป็นการประเมินที่

สร้างการแข่งขันระดับทีม  ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นพฤติกรรม เป็น

ตัวชี้วัดที่ดูความส าเร็จ และปรับเปลี่ยนผลงานที่เน้นตัวกิจกรรม

เปลี่ยนเป็นเน้นท่ีผลลัพธ์ เป็นต้น  

 

 

Area Paradigm Shift 

From To 

Perspective Evaluation Management 

Focus Activities/Inputs Outputs and outcomes 

Indicators Performance 

indicators (e.g., no. of 

appointments 

processed) 

Success indicators 

(e.g., response time) 

Performance 

alignment 

Focus on individual 

(competition) 

Align individual to 

office/organization 

(teamwork and 

collaboration) 

Role of 

Supervisor 

Evaluator Coach/mentor 

    

การใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในฟิลิปปินส ์

  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนฟิลิปปินส์ ปฏิบัติตาม

กฎหมายปี ๑๙๘๗ มีบทบาทสร้างและพัฒนาการท างานในราชการพล
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เรือนให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญก าลังใจและรางวัล พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้เอ้ือต่อการรับผิดชอบต่อประชาชน เน้นหลักความซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ และความโปร่งใสในการสื่อสา รจึงเน้นการสร้างความ

ตระหนักต่อจริยธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรรัฐ    

 

    ตัวอย่างสื่อส่ิงพิมพ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการรณรงค์ส่งเสริม

จริยธรรมของราชการพลเรือนและสื่อท่ีน าเสนอภาพของการท างาน

ให้บริการประชาชนสาขาต่างๆ เป็นแรงบันดาลใจของข้าราชการ พล

เรือนสามัญท่ีมีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 

ซึ่งมีทั้งตัวอย่างข้าราชการพลเรือนหญิงและชาย ถือเป็นผู้ท่ีอุทิศตนเพ่ือ

สังคม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบชัดเจนถึงการบริการ

ประชาชนของหน่วยงานรัฐ โดย รัฐบาลได้ก าหนดให้มีกฎหมายลงโทษ

ข้าราชการผู้ให้บริการกรณีรับเงิน หรือซื้อขายการต่ออายุในการอนุมัติ 

อนุญาตต่างๆ หรือ การต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งการท างานให้บริการ

ประชาชนให้ทันเวลา ถูกต้อง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างความโปร่งใส 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์

    ประเทศสิงคโปร์ก าหนด พันธกิจของประเทศว่า เพื่อพัฒนา

บุคลากรส าหรับการให้บริการสาธารณะช้ันหนึ่ง (To Develop 

People for a First-Class Public Service) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า หัวใจ

ของการเรียนรู้คือความเป็นเลิศและพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ

สิงคโปร์ สภาพท่ัวไปของสิงคโปร์ ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล

พรรคเดียว มีเจ้าหน้าที่ ๗๔,๐๐๐ คนสังกัด ๑๕ กระทรวง ๙ องค์กร
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ของรัฐ (คิดเป็น ๒.๕ % ของภาคผู้ใช้แรงงาน ) และเจ้าหน้าท่ีอีกราว 

๖๐,๐๐๐ คนสังกัดหน่วยงานภายใต้กฎหมาย ๖๗ องค์กร จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ๕๐% อายุเฉลี่ย ๓๓ - ๓๕ ปี มีค่านิยมห ลัก ๓ 

ประการคือ ความซื่อสัตย์ หมายความได้ว่า มีความคาดหวังต่อความ

ซื่อสัตย์ มาตรฐานการไม่ ทุจริต คอร์รัปชันสูง (Incorruptibility-high 

standard) การให้บริการ หมายความได้ว่า ให้บริการด้วยการเอาใจ

ใส่และเคารพให้เกียรติ มีจิตคิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ต้ัง ความ

เป็นเลิศ หมายความได้ว่า มุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศ ให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีบุคคล

หนึ่งจะสามารถท าได้         

    ในการจัดการระดับตัวบุคคล เครื่องมือใน การสร้างความ

มั่นใจต่อการปฏิบัติงานในประจ าวันของเจ้าหน้าที่จะยึดหลักการของ

การเปิดกว้าง ความเป็นธรรมและความโปร่งใส  ตัวอย่างเช่น : ๑) ไม่

อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ยอมรับจากของขวัญ  ๒) เจ้าหน้าที่ ของรัฐ

ต้องประกาศหนี้สิน ทรัพย์สินและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและทรัพย์สิน

เป็นประจ าทุกปี 

    ในการตรวจสอบการใช้อ านาจสาธารณะและทรัพยากร 

เครื่องมือในการ ช่วยปรับปรุงศักยภาพขององค์กร  คือรูปแบบการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ได้แก่ ๑) กระบวนการก ากับ

ท่ีมี ประสิทธิภาพ ท่ีเป็นการก ากับดูแล จากหน่วยงานต่างๆ  ใน

หน่วยงานของรัฐเดียว กัน ๒)  กระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่มี

ประโยชน์  โดยไม่ ถูกรบกวน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการ

ตรวจสอบภายนอก 

    สื่อมวลชนในสิงคโปร์  

   หลักการด าเนินการของสื่อสารมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และ

โทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์  

๑) การรายงานประเด็นต่าง ๆ ของ ต่างประเทศกับประเด็นใน

ประเทศจะมีความสมดุล ไม่เอียงเอนให้ความส าคัญประเด็น

ใดมากกว่ากัน  

๒) น าไปสู่การรายการแบบอนุรักษ์นิยม 

๓) รายงานอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
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๔) รายงานข่าว เหตุการณ์ที่มีอายุข่าวส้ัน 

๕) น าเสนอเนื้อหาสาระมากกว่า ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

มุมมอง ภายใตข้้อจ ากัดด้านเวลาและการควบคุม 

สื่ออินเตอร์เนต เฟสบุ๊ค ฟอรั่ม บล็อก ฯลฯ มีสถานการณ์ท่ัวไป 

ดังนี้  

๑) เช่ือมต่อท่ัวโลก แตแ่ตกต่างกันตามอิทธิพลของแต่ละคน  

๒) เปิดเสรีในการรับฟังความคิดเห็นอื่นๆ  

๓) เปิดกว้างในการแสดงออกท่ีแตกต่างทางความคิดเห็น ใน

การพูดคุย มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน และระบบเครือข่าย 

๔) แลกเปลี่ยนพูดคุยในเวลาจริง ใช้หลากหลายช่องทาง  

สื่อกับกรณีปัญหาทางจริยธรรม เรื่องคณะกรรมการจัดซื้อ

จักรยานพับได้  

สื่อกระแสหลัก รายงานการ จัดซื้อจักรยานพับได้ ๒๖ คัน 

ราคาคันละ  ๒,๒๐๐ ดอลล่าร์สิงคโปร์ และถามความรับผิดชอบของเงิน

ภาษี พลเมืองกลุ่มหนึ่งชื่อ "CSI" เริ่มค้นหารายละเอียดที่ซ่อน เร้น ตีแผ่

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางสื่อ โซเชียลมีเดีย  การตรวจสอบของสื่อ

ดังกล่าวได้ค้นพบว่า มีความเป็นไปได้ของในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ท่ีมีอคติ" การรายงานได้น าเสนอต่อ Corrupt Practices Investigation 

Bureau (CPIB) น าไปสู่การต้ังข้อสงสัยเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ค าถามคือ

สื่อออนไลน์เป็นสาเหตุท่ีกดดันให้เกิดอะไรขึ้น ประชาชนให้ความสนใจ

ต่อส่ือ ออนไลน์ อย่างมาก จากเหตุการณ์ ดังกล่าวแสดง ให้เห็น ว่า 

"ประชาชน สิงคโปร์ ต้องการ ให้มีการใช้จ่าย เงินภาษี อย่างถูกต้อง

เช่นเดียวกับท่ี ครอบครัวชนชั้นกลาง จะใช้จ่ายใน รายการที่พวกเขา

คุ้นเคย” และส่งผลให้เกิดการระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึนในภาครัฐ  

รายงานการตรวจสอบประจ าปีที่ผ่านมาล่าสุดของ AGO 

เปิดเผยถึงหน่วยงาน  ๑๐ กระทรวงและคณะกรรมการตามกฎหมาย ๑๑ 

ชุด ซึ่งได้รับผลกระทบ  ยอมรับ การน าเสนอข่าวของสื่อดังกล่าว และ

แสดง เจตจ านงในการควบคุม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แน่นขึ้น 
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จนกระท่ังสื่อสิ่งพิมพ์จัดประเด็น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในแนว

เดียวกันกับค่านิยมหลักบริการสาธารณะของสิงคโปร์ 

บทบาทของโซเชียลมีเดีย ในการขับเคลื่อนต่อไป  ได้แก่ 

เฝ้าระวัง  ตีแผ่ เป่านกหวีด ร้องเรียนต่อความรับผิดชอบที่มากขึ้น และ

เป็นวิธีการมีส่ วนร่วมมากขึ้นในการวางนโยบายสาธารณะของ

ประชาชน 

ส่วนบทบาทท่ียังคงอยู่ของสื่อมวลชนกระแสหลัก ได้แก่ 

กระตุ้นเตือน แสดงความโปร่งใส บทบาทในการให้ความรู้ ในการ

ส่งเสริมจริยธรรม โดยยกตัวอย่างการเสนอวีดีทัศน์ของหน่วยงาน ปปช . 

ของสิงคโปร์ Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สหพันธรัฐมาเลเซีย 

บทบาทของสื่อมวลชนในการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมในมาเลเซีย โดยหน่วยงานบริการสาธารณะมาเลเซียได้สรุป

ไว้ดังนี้ 

    สภาพท่ัวไป ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาเลเซีย ก าหนด

หน่วยงานราชการของมาเลเซียนเป็น ๗ สังกัด ได้แก่ การให้บริการ

สาธารณะของหน่วยงานกลาง รัฐ การให้บริการร่วมระหว่างรัฐกับ

หน่วยงานกลาง ให้บริการด้านยุติธรรม การให้บริการด้านการศึกษา 

กองทัพ ต ารวจ รวมท้ังสิ้น ๗๓๑ กรม จ านวนข้าราชการ ๑.๔ ล้านคน 
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โดยมีสภาพการเปลี่ยนแปลงประเทศจากการปฏิรูประบบราชการต้ังแต่ปี 

๑๙๘๐ – ๒๐๐๐ เริ่มจากการพัฒนาวัฒธรรมการท างานท่ีเป็นเลิศ สู่การ

น าเทคโนโลยี E-Government ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบ

นวัตกรรม ก าหนดมาตรฐานค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม  

   สื่อมวลชนกระแสหลักในมาเลเซีย ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ มีท้ังภาษามาเลย์ อังกฤษ จีน และภาษามลายู ส่ือทางเลือก 

ได้แก่ อินเตอร์เนต เป็นสื่อท่ีมีแนวโน้มว่ามีอิทธิพลส าคัญในการ

ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

—    ในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารใน

องค์กร นอกจากการพูดคุย จัดสัมมนา ที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกเดือน 

หน่วยงานภาครัฐยังมีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต เช่น อีเมล์ ส่งข้อความ 

SMS บันทึกข้อความ โปสเตอร์ และส่ืออ่ืนๆ ด้วย โดยมีการส่งโปสเตอร์

ทางอีเมล์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุ กคนอย่างต่อเนื่อง 

โดยบทบาทของสื่อ มี ๔ ด้าน ได้แก่ การรายงานข่าวสารและ

ความก้าวหน้า รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เผยแพร่ /ประกาศ

ข้อมูลความรู้ และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน     

—    สถาบันส่งเสริมความซื่อสัตย์แห่งมาเลเซีย (MII – 

Malaysian Institute of Integrity) ต้ังขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๕ 

ของมาเลเซียเม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๓ มีหน้าที่จัดท าแผนความ

ซื่อสัตย์แห่งชาติและรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมในประเทศซึ่งน าไปสู่ค่านิยม

สากล โดยสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน 

ประชาสังคม การเมืองภาย ใต้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ 

เช่น สัมมนา อบรม ค่าย เอกสารแจก ประกวด เผยแพร่ ประชุม บรรยาย 

สัมภาษณ์ พูดคุย โฆษณา โปสเตอร์ วีดีโอ ส่ือส่ิงพิมพ์ นิทรรศการ เยี่ยม

ชมสถานที่ ดังภาพตัวอย่าง  

—      คณะกรรมการป้องกันคอร์รัปชันมาเลเซีย (Malaysian Anti-

Corruption Commission (MACC)) ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ๑ 

มกราคม ๒๐๐๙ ตามกฎหมายป้องกันคอร์รัปชัน ปี ๒๐๐๙ เน้นการใช้

สื่อต่างๆ ทั้งสื่อโดยตรงและสื่อมวลชน คือ ส่ือโดยตรง ได้แก่ การพูด 

นิทรรศการ สัมมนา อบรม สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ (ละคร
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โทรทัศน์ , การให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ) บิลบอร์ด LCD สกรีน สื่อใน

โรงภาพยนตร์  สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ 

โฆษณาท้ายรถแท็กซี่ ดังรูป  

    จากผลการส ารวจโดย TI เม่ือปี ๒๐๑๑ เกี่ยวกับการจ่าย

สินบนในประเทศมาเลเซีย พบว่ามีการจ่ายเงินสินบน ๑.๒ % ใน ๙ 

อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยอาชีพท่ีมีการจ่ายเงินสินบนมาก

ท่ีสุด คือ ต ารวจ รองลงมาคือ กรมท่ีดิน และ การให้บริการทาง

สาธารณสุข ส่วนอาชีพอื่นๆ ไม่พบการจ่ายสินบน ได้แก่ กรมศุลกากร 

ภาษี หน่วยการออกใบอนุญาต กระบวนการยุติธรรม ระบบการศึกษา 

ให้บริการทั่ วไป เป็นต้น โดยเป้าหมายของการจ่ายสินบนมากท่ีสุดคือ 

หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดกับผู้มีอ านาจ และท าให้การด าเนินงานมีความ

รวดเร็วขึ้น  

    มาเลเซียก าหนดวิสัยทัศน์ปี ๒๐๒๐ ใน ๒ ด้าน ได้แก่   

๑. มาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพา

ตนเองได้ภายในปี ๒๐๒๐ พัฒนาภาพรวมของประเทศ ทุกส่วนของวิถี

ชีวิตพลเมือง ต้ังแต่เรื่องความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสมบูรณ์

ในสังคม ประชาชนมีการศึกษาในคุณภาพระดับโลก การเมืองมีความ

มั่นคง และประเทศชาติประชาชนด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพทางจิตใจ  

๒. เพ่ือท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายแห่ง “วิสัยทัศน์ ๒๐๒๐ ” 

รัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลจะต้องท างานต่อเนื่อง ๓๐ ปี ให้ได้ตาม

เป้าหมายดังนี้ : (๑) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๗% ต่อปี (ตามค่า

จริง) ทุกปีตลอด ๓๐ ปี จากปี ๑๙๙๐ ถึงปี ๒๐๒๐ (๒) เศรษฐกิจจะ

เข้มแข็งขึ้นเป็นแปดเท่า จากปี ๑๙๙๐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  

(Gross Domestic Products – GDP) เท่ากับ ๑๑๕,๐๐๐ ล้านริงกิต - 

เม่ือถึงปี ๒๐๒๐ GDPจะต้องเพ่ิมเป็น ๙๒๐,๐๐๐ ล้านริงกิต (คิดตาม

ค่าเงินในปี ๑๙๙๐) 

                เม่ือนายกรัฐมนตรี ดร .มหาเดร์ โมฮัมหมัด ประกาศวิสัยทัศน์ 

๒๐๒๐ แล้วก็ก าหนดยุทธศาสตร์เป็นแนวทางปฏิบัติ ๙ ประการ คือ: 



๓๓ 

 

๑. สร้างสังคมมาเลเซียให้หลอมรวมเช้ือชาติเผ่าพันธุ์ท่ี

หลากหลายเป็นหนึ่งเผ่าพันธุ์  เรียกว่าเผ่าพันธุ์มาเลเซีย (Malaysian 

Race) (แทนท่ีจะแยกกันอยู่เป็นเผ่าพันธุ์ มาเลย์ จีน อินเดีย ฯลฯ อย่างที่

เคยเป็นมาและยังเป็นอยู่ในปี ๑๙๙๐)  

๒. สร้างสังคมมาเลเซียท่ีเป็นอิสระเสรีในเชิงความรู้สึกนึกคิด

หรือ”จิตวิทยา” เป็นสังคมท่ีพัฒนาแล้วอย่างมีความมั่นคง  

๓. สร้างเสริมและ คุ้มครองสังคมประชาธิปไตยท่ีมีวุฒิภาวะ  

เป็นสังคมประชาธิปไตยท่ีเจริญแล้ว  

๔. สถาปนาสังคมท่ีเปี่ยมด้วยศีลธรรมและจริยธรรมอย่าง

สมบูรณ์  

๕. สร้างสังคมท่ีมีอุดมการณ์เสรีนิยมและอดทนต่อกันอย่างมี

วุฒิภาวะ  

๖. สร้างสังคมท่ีมีฐานความคิดเป็นวิทยาศาสตร์และคิดอย่าง

ก้าวหน้า  

๗. สร้างสังคมท่ีห่วงใยเอ้ืออาทรต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์  

๘. สร้างหลักประกันให้มีควา มยุติธรรมในสังคมทางด้าน

เศรษฐกิจ เป็นสังคมท่ีมีการจัดการกระจายความม่ังคั่งของชาติให้ท่ัวถึง

และเป็นธรรม  

๙. สร้างสังคมท่ีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์  ด้วยระบบเศรษฐกิจท่ีมี

การแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีพลวัตรสูง  มีความ

ยืดหยุ่นและมีความต่ืนตัวคึกคักตลอดเวลา 

 นอกจากนั้น มาเลเซียยังได้แนะน าการด าเนินงานของ

หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา (Development and Promotion Sector) 

ในการสร้างเสริมความโปร่งใสในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการ

ฝึกอบรม การตรวจสอบอย่างอิสระ ต่อต้านการคอร์รัปชัน สร้างการ

เปลี่ยนแปลง เช่น พัฒนาระบบการศึกษา โดยจัดระบบ Benchmarking 

ท านโยบายสาธารณะ  การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และ

สร้างวัฒนธรรมความ โปร่งใส โดยขั บเคลื่อน ๓ สิ่ง คือ ท าในสิ่งที่

ถูกต้อง ยุติธรรม และซื่อสัตย์  



๓๔ 

 
ผลจากการต่อสู้กับคอร์รัปชันในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ การ

ได้รับความเช่ือม่ันจากภาคประชาชน ลดจุดอ่อนในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง มีกระบวนการจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กฎหมาย

พระราชบัญญัติปกป้องผู้ให้ข้อมูล ปี ๒๐๑๐ การประกาศข้อมูลและช่ือ

ผู้กระท าผิด         
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างความโปร่งใสและการใช้สื่อส่งเสริมจริยธรรม 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 

    เกริ่นน า 

     จากสภาวการณ์ของทั่วโลกท่ีให้ความสนใจมุมมองด้าน

จริยธรรมในราชการพลเรือน ข้าราชการจึงต้องเข้าใจพื้นฐานของ

กฎหมายและปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย และบ้างเชื่อว่าการ

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมควรจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม แต่อย่างไรก็

ตาม มาตรฐานทางจริยธรรมในราชการพลเรือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามค่านิยมทางสังคม ข้าราชการจึงควรพร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับ

มาตรฐานการตัดสินใจทางสังคม และน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีว างไว้ 



๓๕ 

 
ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบอย่างเป็นมืออาชีพ และตัดสินใจบนพ้ืนฐาน

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีประกาศไว้ 

    วัตถุประสงค ์ 

     ๑) เพ่ือทบทวนหลักการพ้ืนฐานของความโปร่งใสในราชการ

พลเรือน 

   ๒) ต้องการทราบถึงความส าคัญของประมวลจริยธรรมใน

ราชการพลเรือน 

    ๓) สร้างมาตรฐานของความประพฤติของข้าราชการ เช่น 

ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพ เป็นที่เคารพเชื่อถือ

ไว้วางใจ 

    ๔) สร้างความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐ 

   ๕) เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

    กลยุทธ์และวิธีด าเนินการ  

   มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในภาครัฐ พบว่า 

จริยธรรมมีการปลูกฝังอยู่ในระดับจิตส านึก โดยมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับ

ตัวบุคคลและหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ความยุติธรรม ความ

โปร่งใส ความรับผิดชอบอย่างเป็นมืออาชีพ และหน้าที่ในการรักษาความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้รับการยอมรับในทุกหน่วยงาน

เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในราชการพลเรือน 

    ในประเทศพม่า มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหาร

ราชการหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยน

ทัศนคติในการสร้างล าดับชั้นของการบริหาร และมีวธิีการส่งเสริมท่ีเข้าถึง

แต่ละบุคคลอย่างยืดหยุ่น และศูนย์กลางอยู่ท่ีเป้าหมายของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน จะสังเกตเห็นได้ว่า การส่งเสริมจริยธรรมขึ้นอยู่กับวิธีคิด

และการกระท าของข้าราชการ ประชาชนหลากหลายรุ่นแต่มีแนวคิด

จริยธรรมเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดท่ีดีอนัเป็นแนวทางความมั่นคงของ

ประเทศชาติ ถือเป็นความรับผิดชอบของข้าราชการ 

   ข้าราชการที่จะท างานอย่างขยันขันแข็งในฐานะตัวแทนฝ่าย

นิติบัญญัติสะท้ อนให้เห็นความต้องการของประชาชน ภายใต้กฎหมาย  

การท างานของข้าราชการนอกจาก ใช้ความรู้ความช านาญ แล้ว                  

สิ่งส าคัญคือคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ ในการตัดสินและ การปฏิบัติตาม

มาตรฐานความด ีความซื่อสัตย ์และท างานอย่างเป็นอิสระ จะสังเกตได้ว่า 



๓๖ 

 
ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะประกอบด้วย ความรู้และการมีระดับจริยธรรมสูง

มากท่ีสุด นอกจากนี้ ถือว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ การพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง 

    สังคมข้าราชการพลเรือนเป็นรัฐท่ีมีผลประโยชน์บางส่วนและ

เป็นปัจจัยส าคัญของเสรีภาพและประชาธิปไตย โดยดูแลความต้องการ

ของประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของ

รัฐ ยงัเป็นแหล่งข้อมูล เสียงสะท้อนกลับ การวิพากษ์วิจารณท่ี์มีประโยชน์

หลากหลายด้วย โครงสร้างระบบคุณธรรมของภาครัฐ รวมถึงระบบการให้

ค าปรึกษา การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

    โดยสรุป การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรมใน

ภาคราชการ มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของระบบประชาธิปไตย  

แรงจูงใจ และระบบจริยธรรมของราชการ ตลอดจนการสื่อสารในระบบ

ราชการ จริยธรรมท าให้เกิดระดับความยุติธรรมที่ยืดหยุ่น จึงมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องวางระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานเป็น

อันดับแรก ข้าราชการพลเรือนยังคงเป็น ความหวังของประชาชนใน

ประเทศที่ปฏิบัติหน้ าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย เท่ียงตรง  ซื่อสัตย์

และใช้อ านาจอย่างมีจรรยาบรรณ  

 

 

    การใช้สื่อรณรงค์คุณธรรมจริยธรรมในพม่า 

    กิจกรรมของสื่อในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งส าคัญใน

ชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแสดงถึงเสรีภาพทาง

ความคิดซึ่งเป็นสิ่ง ท่ีขาดไม่ได้และเสาของระบอบประชาธิปไตย 

วัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือเพ่ือรณรงค์จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมและ

ให้บริการประชาช นด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ อย่างมี

จริยธรรม เพ่ือให้ทราบว่า สื่อท่ัวประเทศมีการยอมรับจรรยาบรรณ  เพ่ือ

สังเกตเรื่องสาธารณะ ท่ีถูกต้องเป็น กลาง  ยุติธรรม รวมท้ัง สังเกตว่า สื่อ

ควรมบีรรทัดฐานของสื่อท่ีท าหน้าที่เป็นผู้น าในสถานการณ์ต่างๆ  

    จริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสากลที่ทุกส่ือค านึงถึง ทุกคน

มีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

สื่อไม่เพียงแต่รายงานข่าวสารแต่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐและ



๓๗ 

 
ประชาชน สื่อได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสิ่งท่ีเป็นไป

ท่ัวโลก  ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน เพ่ือรักษาและปกป้อง

ผลประโยชน์ของประชาชนและ ประเทศชาติ โดยเฉพาะ สื่อโทรทัศน์ดู

เหมือนว่าจะได้ เข้าไปครอบครอง ชีวิตประจ าวัน  การท าบทบาทของ สื่อ

ในการให้ข้อมูล จึงเป็นผู้ท่ีขับเคลื่อน แรงจูงใจและเป็นผู้น าท่ีมีอ านาจ

มาก  และความ เข้มแข็งของ สื่ออยู่ภายใต้ สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ จริยธรรมส่ือยังเกี่ยวข้องกับ สิทธิท่ีจะ ได้รับ ข้อมูลจาก

แหล่ง ข่าว ท่ีแท้จริง  ความส าคัญ ต่อสังคมหรือประเทศ โดยส่วนรวม 

รายงานข่าวบนพื้นฐานความเป็น กลาง  มีความต้ังใจที่จะแจ้งให้ ทราบ 

และไม่สร้างความรู้สึกไม่ดีและเป็นอันตรายต่อประชาชน  สื่อเป็นอ านาจ

ท่ีจะปฏิบัติตามจริยธรรมในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล จริยธรรมคือ

คุณค่าสื่อจึงส าคัญมากส าหรับชีวติท่ีมศีีลธรรมและสุขภาพ   

    สื่อในพม่ายอมรับ หลักจริยธรรม  อาทิ ความซื่อสัตย์  และ

ความยุติธรรม ท าหน้าที่รายงานข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ส าคัญ  หลีกเลี่ยง

การ รับ ของขวัญ  เคารพในความเป็นส่วนตัว  ท า หน้าที่ แยก แยะ

ข้อเท็จจริงและความ คิดเห็น โดยไม่แยก เช้ือชาติ  ศาสนาหรือเพศ ท า

หน้าที่ท่ีจะไม่ท าให้เกิดอคติ  โดยสภาสื่อมวลชน ในประเทศพม่า ก าหนด

ขึ้นโดยกลุ่มบุคคลจ านวน  ๒๐  คน โดย เน้นความผิดท่ีได้กระท าโดย

ผู้สื่อข่าวหรือการบริหารงาน สื่อ มาตร การเหล่านี้ไม่เพียง แต่ให้ สื่อมี

ความรับผิดชอบ และหยุดยั้งการใช้อ านาจ โดยพลการ  แต่ยังช่วยเพ่ิ ม

ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน ความเป็นจริงอาจขัดแย้งกับค่านิยมอื่น ๆ 

อีกมากมาย เช่น “ความเป็นส่วนตัว” เป็นสิทธิซึ่งขัดแย้งกับค าว่า “อิสระ” 

นักวารสารศาสตร์อาจจะผสมผสานระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง

ท่ีมีประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  ช่างภาพผู้สื่อข่าวท่ีรายงานเหตุการณ์

สงครามและภัยพิบัติเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้ชม เกิดอก

สั่นขวัญหนี  ปัญหาจริยธรรม  คือวิธีท่ีจะรายงาน ความ เส่ียงภัยอันน่า

สะพรึงกลัวอันอาจเกิดแก่ ผู้ชม ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง ได้

อย่างไร สื่อโฆษณาและ สื่อบันเทิงใช้ รูปแบบรายงานข่าวแบบเ ดิม 

(stereotypes) ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อการรับรู้ของผู้คน  หรือส่งเสริม

พฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของสังคม  ซึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องราวท่ีเป็น

ประเด็นถกเถียงกัน  



๓๘ 

 
    การท างานของสื่อต่อสาธารณะผ่าน ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี  เสรีภาพในการพูดและคุณค่าเป็น พ้ืนฐานของจริยธรรมสื่อ  

บทบาทหลัก การใช้ส่ือมวลชนของพม่า เป็น การให้ข้อมูลการส่งเสริม

เสรีภาพของประชาธิปไตยการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   สื่อโทรทัศน์ 

MRTV ได้ลงนามในข้อตกลงกับ หน่วยงาน ข่าวต่างประเทศ   ๑๐ 

หน่วยงาน  ตามข่าวโครงการแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์จากจีนกลาง

โทรทัศน์ (CCTV), นิปปอน Hoso Kyokai (NHK) และ Deutsche 

Welle (DW) จะแทรกซึมเข้าไปในข่าวต่างประเทศของ MRTV ใน

ประเทศพม่า , ITU (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ) โดยมี

แผนการปิดระบบอนาล็อกเพ่ือเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิตอลและขยายช่อง

ทีวีในอนาคต ในการส ารวจข้อมูลในประเทศ พบว่า มี ประชาชน  

๔๐ ล้านคนดูโทรทัศน์  มีผู้อ่านหนังสือพิมพ์ประมาณ ๓๐ ล้านคน มีผู้ฟัง

วิทยุรวม ๔๓ ล้านคน ซึ่งสื่อ วิทยุ ก็มีปัญหา ทางจริยธรรมเช่นเดียวกับ

โทรทัศน์ 

    สมาชิกของ สังคมสื่อมวลชน เช่ือว่า  การรับรู้ของประชาชน

เป็น ท่ีมาของ ความยุติธรรมและเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไต ย หน้าที่ของนักข่าวของ พม่าคือการเข้าถึง รากฐาน โดย

แสวงหาความจริงและให้ความยุติธรรม  สร้างความเข้าใจ ข้อมูล

เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ กระตุ้นให้ ประชาชน มีส่วนร่วม  และ

เรียกร้องให้สนใจ ต่อ การสร้างและวางแผนนโยบายสาธารณะ 

รัฐธรรมนูญ  แทนท่ีจะเป็นเพียงการรายงานประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความ

ยากจน  ความ ทุจริต  อดอยาก และการไม่รู้หนังสือ ความแตกต่าง ใน

ประเทศของเราระหว่างสื่อมวล ชนกับ ความเป็นจริง จ านวนมาก 

ขับเคลื่อนโดยการเพ่ิมการควบคุมดูแล  สื่อมีหน้าที่ อย่าง จริงจัง ใน

บทบาทเชิงบวกในการส่งเสริมจริยธรรม 

    โดยสรุป สื่อทุกชนิดได้รับการยอมรับจากรัฐและเป็นท่ีสนใจ

ของประชาชน โดย สื่อจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ   สื่อมี

บทบาทหลักในการตีความมาตรฐานทางสังคม ตามพ้ืนฐานของความถูก

ผิด  ส าหรับการท างานในราชการพลเรือน สื่อสามารถท าให้ข้าราชการ  

"ท า และ ไม่ท า " ในชีวิตการท างาน เพ่ือให้ความหมายและความเป็น



๓๙ 

 
จริงที่มีค่าสูงสุดของสังคม บทบาทของ สื่อท าให้ราชการมีบทบาทท่ี

เหมาะสมท างาน อยู่ในกรอบของกฎหมายและมีประสิทธิภาพ  รักษา

ความสมดุลของประโยชน์ สิทธิ และความยุติธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การเสริมสร้างความโปร่งใสของเกาหลี 

 
    การเสริมสร้างความโปร่งใสในเกาหลี ภายใต้จริยธรรม

ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ๖ ประการ และข้อห้ามปฏิบัติ ๔ 

ประการ  การปฏิบัติตามหน้าที่ ๖ ประการ ได้แก่ ความจงรักภักดี  การเชื่อ

ฟังค าสั่ง  ความเมตตา และความยุติธรรม  รักษาความลับ  ความสมบูรณ์ 



๔๐ 

 
รักษาศักดิ์ศรี  ส่วนข้อห้ามปฏิบัติ ๔ ประการ ได้แก่ ละท้ิงส านักงาน ท า

ธุรกิจและรับราชการ พร้อมกัน ด าเนินการทาง การเมืองและ Collective 

Action โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเสริมสร้างความ

โปร่งใสมี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ Ministry of Public Administration & 

Security (MOPAS), Anti-Corruption & Civil Rights Commission 

(ACRC) และ Board of Audit & Inspection  (BAI) ภายใต้กฎหมาย

ควบคุมแต่ละหน่วยงาน โด ยก าหนดบทลงโทษรุนแรง เช่น ให้ออกจาก

ราชการ และห้ามเข้ารับราชการภายใน ๕ ปี หรือ ๓ ปี ลดต าแหน่ง ลด

เงินเดือน ๑ ใน ๓ ตักเตือน  เป็นต้น  

ส าหรับมาตรการสร้างความโปร่งใสตามกฎหมายของเกาหลี 

ท่ีส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ การรายงานทรัพย์สินของข้าราชการ โดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐระ ดับสูงจะต้องรายงานทรัพย์สินทุกปีในเดือนมีนาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดซึ่งระบุจ านวนทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม จ านวนที่

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษจ าคุกหรือปรับ  

รายงานการซื้อขายหุ้นและตรวจสอบความสัมพันธ์ของผลประโยชน์

ขัดแย้งระหว่างการใช้ต าแหน่ง รายง านการได้รับของขวัญของ

ข้าราชการและครอบครัว ท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์ และข้อห้าม

ส าหรับการท างานหลักเกษียณหรือลาออกจากราชการที่ต้องไม่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์จากท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีใน

ราชการเป็นเวลา ๕ ปี หรือ ๒ ปีเป็นบางกรณียกเว้น หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

ท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า ๔ ล้านดอลลาร์ขึ้นไป มาตรการดังกล่าวเป็นสิ่ง

ท่ีท าให้เกิดความโปร่งใสมากท่ีสุดในเกาหลี 



๔๑ 

 
  

Agency
Ministry of  

Home Affairs
Position Vice Minister Name Gildong Hong

(Unit: USD)

Registration

Obligator
Type of  Asset Details

Previous

Asset

Change of  Asset
Current

Asset

Reason of

ChangeIncrease
Decreas

e

▶ Real estate (Subtotal) 500,000 20,000 30,000 490,000

Himself/herself
House                         

(ownership) 
(Address) 400,000 30,000 370,000

decreasing 

house price

Father
Lease of house     

(right of lease)
(Address) 100,000 20,000 120,000

increasing 

house rent

·
·
·

▶ Financial Asset (Subtotal) 150,000 20,000 20,000 150,000

Himself/herself Deposit
Bank of  

Hyundai
100,000 20,000 80,000

Withdraw  

for cost  of  

living

Daughter Insurance
Samsung 

Insurance Co.
50,000 20,000 70,000

increasing

payments

·
·
·

Total 2,000,000 150,000 50,000
2,100,000

(+)100,000

17

II . The System for 

Transparency Enhancement

                   

LobbyExamination &
Supervision

Post-public 
Employment

Retired Public OfficialSavings Bank

Financial
Supervisory Service

24

III. Case Study
for more discussion

 
การประเมินผลการสัมมนา 

๑. ผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐ 

ประเทศ ๒๐ คน ได้รับแบบตอบรับคืน ๑๖ คน พบว่ามีความพึงพอใจใน



๔๒ 

 

ระดับมาก – มากท่ีสุด  โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ ต่อ  

การน าเสนอหัวข้อปาฐกถาพิเศษ ของ รศ .ดร . จุรี  วิจิตรวาทการ 

ผู้อ านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และ ประชาสังคม และเลขาธิการ

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจ

รองลงมาได้แก่ การเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก  

การน าเสนอผลงาน หัวข้อการใช้ส่ือในการส่งเสริมจริยธรรม การน าเสนอ

ผลงานหัวข้อ การเสริมสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเทศ และการ

บรรยายพิเศษ  เรียงตามล าดับ 

๒. ความคิดเห็นต่อการน าเสนอผลงานหัวข้อการเสริมสร้าง

ความโปร่งใส พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนายินดีท่ีจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างความโปร่งใสในแต่ละประเทศมากขึ้น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 

และหวังว่าประเทศไทยจะจัดงานสัมมนาเช่นนี้อีก  

๓. ความคิดเห็นต่อการน าเสนอผลงานหัวข้อ การใช้ส่ือใน

การส่งเสริมจริยธรรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะ

พิจารณาเชิงลึกว่าจะใช้สื่ออะไรในก ารส่งเสริมจริยธรรมในอนาคตอัน

ใกล้  

๔. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม

สัมมนา ต้องการให้มชี่วงเวลา การแบ่งกลุ่มถกประเด็นต่างๆ  หรืออาจจะมี

การเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโครงการด้วย  

๕. ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโครงการ พบว่า 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา พอใจ และชมเชยการจัดงานของส านักงาน ก.พ. ว่า

เป็นไปด้วยมิตรภาพและความรู้สึกอบอุ่นดีมาก 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 


